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Ändringsförslag 6
Klaus-Heiner Lehne

Förslag till förordning
Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) Europeiska politiska partier och 
europeiska politiska stiftelser bör på 
samma sätt som Europaparlamentets 
politiska grupper ha rätt att anställa sin 
personal enligt artikel 2 c i 
anställningsvillkoren för övriga anställda 
vid unionen.

Or. en

Ändringsförslag 7
Gerald Häfner

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Europeiska politiska partier och deras 
stiftelser bör ansluta sig till vissa principer 
och uppfylla vissa villkor för att få 
erkännande på europeisk nivå via den 
europeiska rättsliga ställningen och 
finansiering ur offentliga medel via 
Europeiska unionens allmänna budget. I 
synnerhet bör de följa Europeiska unionens 
grundläggande principer enligt artikel 2 i 
fördraget om Europeiska unionen och 
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna.

(10) Europeiska politiska partier och deras 
stiftelser bör ansluta sig till vissa principer 
och uppfylla vissa villkor för att få 
erkännande på europeisk nivå via den 
europeiska rättsliga ställningen och 
finansiering ur offentliga medel via 
Europeiska unionens allmänna budget. I 
synnerhet bör de följa Europeiska unionens 
grundläggande principer enligt artikel 2 i 
fördraget om Europeiska unionen och 
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna. För att tillåta 
nya grupperingar att ta steget in i den 
politiska konkurrensen och därigenom 
bidra till ett dynamiskt demokratiskt 
klimat i Europeiska unionen och för att se 
till att så många partiallianser som 
möjligt omfattas av öppenhets- och 
kontrollbestämmelserna i denna 
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förordning, bör tröskeln för registrering 
av ett europeiskt politiskt parti vara lätt att 
uppnå för formellt välorganiserade 
gränsöverskridande allianser, utan 
förhandskrav på valframgångar.

Or. en

Ändringsförslag 8
Gerald Häfner

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Man bör fastställa principer och 
minimikrav på de europeiska politiska 
partiernas ledning och interna organisation, 
särskilt för att de ska engagera sig i och 
ställa höga krav på den interna 
partidemokratin. Stadgarna för europeiska 
politiska partier och stiftelser bör även 
innehålla vissa grundläggande 
administrativa och rättsliga bestämmelser.

(11) Man bör fastställa principer och 
minimikrav på de europeiska politiska 
partiernas ledning och interna organisation, 
särskilt för att de ska engagera sig i och 
ställa höga krav på den interna 
partidemokratin, särskilt när det gäller 
förfarandena för kandidaturvalet och 
röstlängdernas sammansättning inför val 
till Europaparlamentet genom deras 
konstituerande medlemspartier. Stadgarna 
för europeiska politiska partier och 
stiftelser bör även innehålla vissa 
grundläggande administrativa och rättsliga 
bestämmelser.

Or. en

Ändringsförslag 9
Gerald Häfner

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Rätten till finansiering från 
Europeiska unionens allmänna budget bör 
förbehållas sådana europeiska politiska 

(12) Rätten till finansiering från 
Europeiska unionens allmänna budget bör 
förbehållas sådana europeiska politiska 
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partier och stiftelser som erkänts i och 
erhållit europeisk rättslig ställning. Det är 
viktigt att kraven för att erkännas som ett 
europeiskt politiskt parti inte är orimliga 
utan relativt enkelt kan uppfyllas av 
välorganiserade och seriösa 
gränsöverskridande sammanslutningar av 
politiska partier, fysiska personer eller 
bådadera, men samtidigt är det nödvändigt 
att inrätta proportionerliga kriterier för 
tilldelningen av EU-budgetens begränsade 
resurser, utifrån objektiva bevis för partiets 
europeiska ambitionsnivå och faktiska 
väljarstöd. Sådana kriterier bör bygga på 
resultaten från valen till 
Europaparlamentet, där europeiska 
politiska partier måste delta enligt den här 
förordningen, eftersom detta ger insikt om 
väljarstödet för ett givet parti. Detta bygger 
på Europaparlamentets roll som direkt 
företrädare för unionsmedborgarna i 
enlighet med artikel 10.2 i fördraget om 
Europeiska unionen, samt målsättningen att 
de europeiska politiska partierna till fullo 
ska delta i den politiska processen i EU 
som aktiva aktörer i en representativ 
demokrati för att effektivt uttrycka 
unionsmedborgarnas åsikter, ståndpunkter 
och politiska vilja. Rätten till finansiering 
från Europeiska unionens allmänna budget 
bör därför begränsas till sådana europeiska 
politiska partier som har minst en 
företrädare i Europaparlamentet och sådana 
europeiska politiska stiftelser som är 
knutna till ett europeiskt politiskt parti med 
minst en företrädare i Europaparlamentet.

partier och stiftelser som erkänts i och 
erhållit europeisk rättslig ställning. Det är 
viktigt att kraven för att erkännas som ett 
europeiskt politiskt parti inte är orimliga 
utan relativt enkelt kan uppfyllas av 
välorganiserade och seriösa 
gränsöverskridande sammanslutningar av 
politiska partier, fysiska personer eller 
bådadera, men samtidigt är det nödvändigt 
att inrätta proportionerliga kriterier för 
tilldelningen av EU-budgetens begränsade 
resurser, utifrån objektiva bevis för partiets 
europeiska ambitionsnivå och faktiska 
väljarstöd. Sådana kriterier bör bygga på 
resultaten från valen till 
Europaparlamentet, där europeiska 
politiska partier måste delta enligt den här 
förordningen, eftersom detta ger insikt om 
väljarstödet för ett givet parti. Detta bygger 
på Europaparlamentets roll som direkt 
företrädare för unionsmedborgarna i 
enlighet med artikel 10.2 i fördraget om 
Europeiska unionen, samt målsättningen att 
de europeiska politiska partierna till fullo 
ska delta i den politiska processen i EU 
som aktiva aktörer i en representativ 
demokrati för att effektivt uttrycka 
unionsmedborgarnas åsikter, ståndpunkter 
och politiska vilja. Rätten till finansiering 
från Europeiska unionens allmänna budget 
bör därför begränsas till sådana europeiska 
politiska partier som har minst en 
företrädare i Europaparlamentet eller 
uppnådde en miniminivå vad gäller 
väljarstödet i ett betydande antal 
medlemsstater vid det senaste valet till 
Europaparlamentet, och till sådana 
europeiska politiska stiftelser som är 
knutna till ett europeiskt politiskt parti med 
minst en företrädare i Europaparlamentet.

Or. en
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Ändringsförslag 10
Gerald Häfner

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Av öppenhetsskäl och för att skärpa 
kontrollerna av och det demokratiska 
ansvarstagandet hos europeiska politiska 
partier och stiftelser bör uppgifter av 
väsentligt allmänt intresse offentliggöras, 
däribland uppgifter om stadgar, 
medlemskap, finansiella bestämmelser, 
donatorer och donationer, [partistöd] och 
bidrag från Europeiska unionens allmänna 
budget samt upplysningar om 
Europaparlamentets beslut avseende 
registrering, finansiering och sanktioner.
Ett regelverk som ska se till att dessa 
upplysningar offentliggörs är den mest 
effektiva metoden för att främja likvärdiga 
förutsättningar och lojal konkurrens mellan 
olika politiska läger och bevara öppna, 
insynsvänliga och demokratiska beslut och 
val för att därmed öka allmänhetens och 
väljarnas förtroende för den europeiska 
representativa demokratin och även 
generellt förebygga korruption och 
maktmissbruk. I enlighet med 
proportionalitetsprincipen bör skyldigheten 
att offentliggöra fysiska personers identitet 
inte tillämpas på medlemmar av ett 
europeiskt politiskt parti som inte 
uttryckligen tillåtit detta och inte heller på 
donationer som uppgår till eller ligger 
under 1 000 euro per år och donator.
Proportionalitetsprincipen kräver likaledes 
att uppgifter om donationer offentliggörs 
årligen, utom under valkampanjer vid val 
till Europaparlamentet eller avseende 
donationer som överstiger 12 000 euro, 
som istället bör offentliggöras snarast.

(19) Av öppenhetsskäl och för att skärpa 
kontrollerna av och det demokratiska 
ansvarstagandet hos europeiska politiska 
partier och stiftelser bör uppgifter av 
väsentligt allmänt intresse offentliggöras, 
däribland uppgifter om stadgar, 
medlemskap, finansiella bestämmelser, 
donatorer och donationer, [partistöd] och 
bidrag från Europeiska unionens allmänna 
budget samt upplysningar om 
kommissionens beslut avseende 
registrering, finansiering och sanktioner.
Ett regelverk som ska se till att dessa 
upplysningar offentliggörs är den mest 
effektiva metoden för att främja likvärdiga 
förutsättningar och lojal konkurrens mellan 
olika politiska läger och bevara öppna, 
insynsvänliga och demokratiska beslut och 
val för att därmed öka allmänhetens och 
väljarnas förtroende för den europeiska 
representativa demokratin och även 
generellt förebygga korruption och 
maktmissbruk. I enlighet med 
proportionalitetsprincipen bör skyldigheten 
att offentliggöra fysiska personers identitet 
inte tillämpas på medlemmar av ett 
europeiskt politiskt parti som inte 
uttryckligen tillåtit detta och inte heller på 
donationer som uppgår till eller ligger 
under 1 000 euro per år och donator.
Proportionalitetsprincipen kräver likaledes 
att uppgifter om donationer offentliggörs 
årligen, utom under valkampanjer vid val 
till Europaparlamentet eller avseende 
donationer som överstiger 12 000 euro, 
som istället bör offentliggöras snarast.

Or. en
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Ändringsförslag 11
Gerald Häfner

Förslag till förordning
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) Med tanke på rättssäkerheten bör det 
förtydligas att Europaparlamentet, de 
europeiska politiska partierna och 
stiftelserna, de behöriga nationella 
myndigheter som kontrollerar 
finansieringen av de europeiska politiska 
parterna och stiftelserna samt övriga 
berörda tredje parter som det hänvisas till 
eller som omfattas av denna förordning är 
att betrakta som registeransvariga i den 
mening som avses i förordning (EG) nr 
45/2001 eller i direktiv 95/46/EG. Det bör 
också anges hur länge det ska vara tillåtet 
att spara personuppgifter som samlats in 
för att säkerställa att finansieringen av de 
europeiska politiska partierna och 
stiftelserna skett på ett lagligt, riktigt och 
öppet sätt samt för att kontrollera 
partitillhörigheten i de europeiska politiska 
partierna. I egenskap av registeransvariga 
ska Europaparlamentet, de europeiska 
politiska parterna och stiftelserna, de 
behöriga nationella myndigheterna samt 
övriga berörda tredje parter vidta alla 
åtgärder som krävs för att fullgöra 
skyldigheterna enligt förordning (EG) nr 
45/2001 och direktiv 95/46/EG, i synnerhet 
med avseende på laglig behandling, 
säkerhet i behandlingen, tillhandahållande 
av information och de registrerades rätt att 
få tillgång till sina personuppgifter, 
korrigera dem eller få dem strukna.

(23) Med tanke på rättssäkerheten bör det 
förtydligas att kommissionen, de 
europeiska politiska partierna och 
stiftelserna, de behöriga nationella 
myndigheter som kontrollerar 
finansieringen av de europeiska politiska 
parterna och stiftelserna samt övriga 
berörda tredje parter som det hänvisas till 
eller som omfattas av denna förordning är 
att betrakta som registeransvariga i den 
mening som avses i förordning (EG) nr 
45/2001 eller i direktiv 95/46/EG. Det bör 
också anges hur länge det ska vara tillåtet 
att spara personuppgifter som samlats in 
för att säkerställa att finansieringen av de 
europeiska politiska partierna och 
stiftelserna skett på ett lagligt, riktigt och 
öppet sätt samt för att kontrollera 
partitillhörigheten i de europeiska politiska 
partierna. I egenskap av registeransvariga 
ska Europaparlamentet, de europeiska 
politiska parterna och stiftelserna, de 
behöriga nationella myndigheterna samt 
övriga berörda tredje parter vidta alla 
åtgärder som krävs för att fullgöra 
skyldigheterna enligt förordning (EG) nr 
45/2001 och direktiv 95/46/EG, i synnerhet 
med avseende på laglig behandling, 
säkerhet i behandlingen, tillhandahållande 
av information och de registrerades rätt att 
få tillgång till sina personuppgifter, 
korrigera dem eller få dem strukna.

Or. en
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Ändringsförslag 12
Gerald Häfner

Förslag till förordning
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) Särskilda regler och bestämmelser ska 
fastställas för den årliga fördelningen av 
tillgängliga medel ur Europeiska unionens 
allmänna budget med hänsyn å ena sidan 
till antalet mottagare och å andra sidan till 
hur stor andel folkvalda ledamöter i 
Europaparlamentet som företräder de 
mottagande europeiska politiska partierna 
och stiftelserna. Bestämmelserna ska säkra 
öppenhet, redovisning, revision och god 
ekonomistyrning inom de europeiska 
politiska partierna och deras stiftelser, 
bestämmelser om revision i 
Europaparlamentet och revisionsrätten 
samt proportionerliga sanktioner, även för 
det fall ett europeiskt politiskt parti eller en 
europeisk politisk stiftelse skulle överträda 
bestämmelserna om Europeiska unionens 
grundläggande värderingar.

(25) Särskilda regler och bestämmelser ska 
fastställas för den årliga fördelningen av 
tillgängliga medel ur Europeiska unionens 
allmänna budget med hänsyn å ena sidan 
till antalet mottagare och å andra sidan till 
hur stor andel folkvalda ledamöter i 
Europaparlamentet som företräder de 
mottagande europeiska politiska partierna 
och stiftelserna. Bestämmelserna ska säkra 
öppenhet, redovisning, revision och god 
ekonomistyrning inom de europeiska 
politiska partierna och deras stiftelser, 
bestämmelser om revision i kommissionen
och revisionsrätten samt proportionerliga 
sanktioner, även för det fall ett europeiskt 
politiskt parti eller en europeisk politisk 
stiftelse skulle överträda bestämmelserna 
om Europeiska unionens grundläggande 
värderingar.

Or. en

Ändringsförslag 13
Gerald Häfner

Förslag till förordning
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Europaparlamentet bör regelbundet 
kontrollera att de villkor och krav som 
ställts i samband med registrering och 
finansiering av europeiska politiska partier 
eller stiftelser även fortsättningsvis är 
uppfyllda. Kontrollerna bör göras årligen 
eller på motiverad begäran från en fysisk 
eller juridisk person. Beslut som avser 

(26) Kommissionen bör regelbundet 
kontrollera att de villkor och krav som 
ställts i samband med registrering och 
finansiering av europeiska politiska partier 
eller stiftelser även fortsättningsvis är 
uppfyllda. Kontrollerna bör göras årligen 
eller på motiverad begäran från en fysisk 
eller juridisk person och bör även göras på 
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respekten för unionens grundläggande 
värderingar bör fattas enligt ett särskilt 
förfarande och i samråd med en kommitté 
bestående av oavhängiga personer.

begäran från Europaparlamentet. Beslut 
som avser respekten för unionens 
grundläggande värderingar bör fattas enligt 
ett särskilt förfarande och i samråd med en 
kommitté bestående av oavhängiga 
personer. Beslut om att återkalla statusen 
som europeiskt politiskt parti eller 
europeisk politisk stiftelse kan överklagas 
vid Europeiska unionens domstol i 
enlighet med artikel 263 i EUF-fördraget.

Or. en

Ändringsförslag 14
Gerald Häfner

Förslag till förordning
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) Tekniskt stöd från 
Europaparlamentet till europeiska 
politiska partier bör lämnas enligt 
likabehandlingsprincipen, faktureras och 
betalas samt utgöra föremål för en 
regelbunden offentlig rapport.

(27) Tekniskt stöd från kommissionen till 
europeiska politiska partier bör lämnas 
enligt likabehandlingsprincipen, faktureras 
och betalas samt utgöra föremål för en 
regelbunden offentlig rapport.

Or. en

Ändringsförslag 15
Gerald Häfner

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led b – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Den företräds av ledamöter i 
Europaparlamentet eller i de nationella 
eller regionala parlamenten eller 
regionala församlingarna, i åtminstone en 
fjärdedel av medlemsstaterna, eller

(b) Den är sammansatt av
medlemsorganisationer som är juridiskt 
erkända som nationella och/eller 
regionala partier i åtminstone en fjärdedel 
av medlemsstaterna.
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Or. en

Ändringsförslag 16
Sari Essayah

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led b – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Den företräds av ledamöter i 
Europaparlamentet eller i de nationella 
eller regionala parlamenten eller regionala 
församlingarna, i åtminstone en fjärdedel 
av medlemsstaterna, eller

(b) Den företräds av ledamöter i 
Europaparlamentet eller, via sina 
medlemspartier, i de nationella eller 
regionala parlamenten eller regionala 
församlingarna, i åtminstone en fjärdedel 
av medlemsstaterna, eller

Or. fi

Ändringsförslag 17
Gerald Häfner

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led b – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

har i åtminstone en fjärdedel av 
medlemsstaterna erhållit minst tre procent 
av rösterna i var och en av dessa 
medlemsstater i de senaste valen till 
Europaparlamentet.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 18
Sari Essayah

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led b – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

har i åtminstone en fjärdedel av 
medlemsstaterna erhållit minst tre procent 
av rösterna i var och en av dessa 
medlemsstater i de senaste valen till 
Europaparlamentet.

utgår

Or. fi

Ändringsförslag 19
Klaus-Heiner Lehne

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Reglerna för demokratiska val och 
demokratiskt beslutsfattande i alla övriga 
ledningsorgan, för vart och ett med uppgift 
om dess behörighet, ansvarsområden och 
sammansättning, däribland regler för 
utnämning och entledigande av dess 
företrädare samt klara och öppna kriterier 
för hur kandidaterna väljs ut och de 
folkvalda utses; deras mandat ska vara 
tidsbegränsat men får förlängas.

(d) Reglerna för demokratiska val och 
demokratiskt beslutsfattande i alla övriga 
ledningsorgan, för vart och ett med uppgift 
om dess behörighet, ansvarsområden och 
sammansättning, däribland regler för 
utnämning och entledigande av dess 
företrädare samt klara och öppna kriterier 
för hur kandidaterna väljs ut – baserat på 
ett demokratiskt förfarande – och hur de 
folkvalda utses; deras mandat ska vara 
tidsbegränsat men får förlängas.

Or. en

Ändringsförslag 20
Gerald Häfner

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) En skyldighet för dess 
medlemspartier att välja ut kandidader till 
valet till Europaparlamentet inom ramen 
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för en öppen och demokratisk process 
som tillåter alla partimedlemmar att delta 
– aktivt eller passivt – i urvalsprocessen 
och i beslutet om kandidaternas inbördes 
ordning på röstlängderna.

Or. en

Ändringsförslag 21
Gerald Häfner

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Europaparlamentet ska inrätta ett 
register (nedan kallat registret) för att 
kunna registrera europeiska politiska 
partier och europeiska politiska stiftelser.

1. Kommissionen ska inrätta ett register 
(nedan kallat registret) för att kunna 
registrera europeiska politiska partier och 
europeiska politiska stiftelser.

Or. en

Ändringsförslag 22
Gerald Häfner

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För att en sådan politisk sammanslutning 
som avses i artikel 2.2 eller en politisk 
stiftelse som är knuten till ett europeiskt 
politiskt parti ska kunna registrera sina 
stadgar hos Europaparlamentet måste de 
lämna in en ansökan om detta.

2. För att en sådan politisk sammanslutning 
som avses i artikel 2.2 eller en politisk 
stiftelse som är knuten till ett europeiskt 
politiskt parti ska kunna registrera sina 
stadgar hos kommissionen måste de lämna 
in en ansökan om detta.

Or. en

Ändringsförslag 23
Gerald Häfner
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Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Inom tre månader från det att 
registreringsansökan inkommit ska 
Europaparlamentet fatta ett beslut, som 
ska offentliggöras i Europeiska unionens 
officiella tidning tillsammans med partiets 
eller stiftelsens stadgar; om ansökan har 
avslagits ska skälen därtill anges.

5. Inom tre månader från det att 
registreringsansökan inkommit ska 
kommissionen fatta ett beslut, som ska 
offentliggöras i Europeiska unionens 
officiella tidning tillsammans med partiets 
eller stiftelsens stadgar; om ansökan har 
avslagits ska skälen därtill anges.

Or. en

Ändringsförslag 24
Gerald Häfner

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Eventuella ändringar i de handlingar 
eller stadgar som inlämnats i samband med 
en registreringsansökan enligt punkt 3 ska 
anmälas till Europaparlamentet inom fyra 
veckor.

6. Eventuella ändringar i de handlingar 
eller stadgar som inlämnats i samband med 
en registreringsansökan enligt punkt 3 ska 
anmälas till kommissionen inom fyra 
veckor.

Or. en

Ändringsförslag 25
Gerald Häfner

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. En uppdaterad förteckning över det 
europeiska politiska partiets medlemmar, i 
bilaga till partiets stadgar i enlighet med 
artikel 4.2, ska översändas till 

7. En uppdaterad förteckning över det 
europeiska politiska partiets medlemmar, i 
bilaga till partiets stadgar i enlighet med 
artikel 4.2, ska översändas till 
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Europaparlamentet varje år, men senast 
fyra veckor efter sådana förändringar som 
kan leda till att partiet inte längre uppfyller 
kraven i artikel 3.1 b.

kommissionen varje år, men senast fyra 
veckor efter sådana förändringar som kan 
leda till att partiet inte längre uppfyller 
kraven i artikel 3.1 b.

Or. en

Ändringsförslag 26
Gerald Häfner

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a. Kommissionen ska årligen rapportera 
till Europaparlamentet om all relevant 
information som den mottagit i enlighet 
med punkterna 3–7 i denna artikel.
Kommissionen ska omedelbart informera 
Europaparlamentet om alla ändringar 
som i betydande grad kan påverka 
uppfyllandet av de villkor för registrering 
som anges i artiklarna 3–5.

Or. en

Ändringsförslag 27
Gerald Häfner

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Europaparlamentet ska årligen 
kontrollera att de europeiska politiska 
partierna och stiftelserna även 
fortsättningsvis uppfyller de villkor och 
krav som anges i artiklarna 3, 4 och 5.

1. Kommissionen ska årligen kontrollera 
att de europeiska politiska partierna och 
stiftelserna även fortsättningsvis uppfyller 
de villkor och krav som anges i artiklarna 
3, 4 och 5.

Or. en
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Ändringsförslag 28
Sari Essayah

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om minst en fjärdedel av ledamöterna 
med företrädare från minst tre politiska 
grupperingar i Europaparlamentet begär 
det, ska Europaparlamentet fatta
majoritetsbeslut om huruvida villkoren i 
artikel 3.1c för europeiska politiska partier 
och villkoren i artikel 3.2 c för europeiska 
politiska stiftelser fortsättningsvis är 
uppfyllda.

2. Kommissionen ska besluta om huruvida 
villkoren i artikel 3.1c för europeiska 
politiska partier och villkoren i artikel 3.2 c 
för europeiska politiska stiftelser 
fortsättningsvis är uppfyllda.

Or. fi

Ändringsförslag 29
Gerald Häfner

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om minst en fjärdedel av ledamöterna 
med företrädare från minst tre politiska 
grupperingar i Europaparlamentet begär 
det, ska Europaparlamentet fatta 
majoritetsbeslut om huruvida villkoren i 
artikel 3.1c för europeiska politiska partier 
och villkoren i artikel 3.2 c för europeiska 
politiska stiftelser fortsättningsvis är 
uppfyllda.

2. Om minst en fjärdedel av ledamöterna 
med företrädare från minst tre politiska 
grupperingar i Europaparlamentet begär 
det, ska Europaparlamentet fatta 
majoritetsbeslut om huruvida det anser att 
villkoren i artikel 3.1 c för europeiska 
politiska partier och villkoren i artikel 3.2 c 
för europeiska politiska stiftelser 
fortsättningsvis är uppfyllda.

Or. en
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Ändringsförslag 30
Sari Essayah

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Innan Europaparlamentet fattar sitt beslut 
ska det höra företrädarna för det europeiska 
politiska parti eller den europeiska 
politiska stiftelse som berörs och begära att 
en kommitté bestående av oavhängiga 
personer yttrar sig i frågan inom rimlig tid.

Innan kommissionen fattar sitt beslut ska 
den höra företrädarna för det europeiska 
politiska parti eller den europeiska 
politiska stiftelse som berörs och begära att 
en kommitté bestående av oavhängiga 
personer yttrar sig i frågan inom rimlig tid.

Or. fi

Ändringsförslag 31
Sari Essayah

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Alla fysiska eller juridiska personer får 
när som helst inge en motiverad begäran 
om att Europaparlamentet ska kontrollera 
om ett eller flera av de villkor och krav 
som avses i punkt 1 är uppfyllda.
Bedömningar av om ett europeiskt politiskt 
parti, dess ledamöter, eller en europeisk 
politisk stiftelse överträtt Europeiska 
unionens grundläggande värderingar ska 
ske enligt punkt 2.

3. Alla fysiska eller juridiska personer får 
när som helst inge en motiverad begäran 
om att kommissionen ska kontrollera om 
ett eller flera av de villkor och krav som 
avses i punkt 1 är uppfyllda. Bedömningar 
av om ett europeiskt politiskt parti, dess 
ledamöter, eller en europeisk politisk 
stiftelse överträtt Europeiska unionens 
grundläggande värderingar ska ske enligt 
punkt 2.

Or. fi

Ändringsförslag 32
Gerald Häfner

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Alla fysiska eller juridiska personer får 
när som helst inge en motiverad begäran 
om att Europaparlamentet ska kontrollera 
om ett eller flera av de villkor och krav 
som avses i punkt 1 är uppfyllda. 
Bedömningar av om ett europeiskt politiskt 
parti, dess ledamöter, eller en europeisk 
politisk stiftelse överträtt Europeiska 
unionens grundläggande värderingar ska 
ske enligt punkt 2.

3. Alla fysiska eller juridiska personer får 
när som helst inge en motiverad begäran 
om att kommissionen ska kontrollera om 
ett eller flera av de villkor och krav som 
avses i punkt 1 är uppfyllda. Bedömningar 
av om ett europeiskt politiskt parti, dess 
ledamöter, eller en europeisk politisk 
stiftelse överträtt Europeiska unionens 
grundläggande värderingar ska ske enligt 
punkt 2.

Or. en

Ändringsförslag 33
Gerald Häfner

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Om kommissionen anser att villkoren i 
artikel 3.1 c för registrering av europeiska 
politiska partier eller villkoren i 
artikel 3.2 c för registrering av europeiska 
politiska stiftelser inte längre är 
uppfyllda, eller om Europaparlamentet så 
begär i enlighet med punkt 2 i denna 
artikel, ska den fatta beslut om huruvida 
den registrerade statusen ska 
upprätthållas.

Or. en

Ändringsförslag 34
Gerald Häfner

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om Europaparlamentet finner att något 
av de villkor eller krav som avses i punkt 1 
inte längre är uppfyllt ska bestämmelserna 
i artikel 11, artikel 22 eller båda tillämpas, 
med vederbörlig hänsyn till 
bestämmelserna i artikel 23.

4. Om kommissionen finner att något av de 
villkor eller krav som avses i punkt 1 inte 
längre är uppfyllt ska bestämmelserna i 
artikel 11, artikel 22 eller båda tillämpas, 
med vederbörlig hänsyn till 
bestämmelserna i artikel 23.

Or. en

Ändringsförslag 35
Gerald Häfner

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Europaparlamentet ska anta ett beslut 
om uppsägning av den europeiska rättsliga 
ställningen och avlägsnande ur registret.

2. Kommissionen ska anta ett beslut om
uppsägning av den europeiska rättsliga 
ställningen och avlägsnande ur registret.

Or. en

Ändringsförslag 36
Gerald Häfner

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Ett europeiskt politiskt parti som 
beviljats registrering i enlighet med de 
villkor och förfaranden som beskrivs i 
denna förordning, som har minst en 
företrädare i Europaparlamentet och som 
inte omfattas av något av 
uteslutningskriterierna i artikel [93] i 
budgetförordningen får ansöka om 
finansiering från Europeiska unionens 
allmänna budget i enlighet med de villkor 

1. Ett europeiskt politiskt parti som 
beviljats registrering i enlighet med de 
villkor och förfaranden som beskrivs i 
denna förordning, som har minst en 
företrädare i Europaparlamentet eller 
uppnådde åtminstone en procent av 
rösterna vid det senaste valet till 
Europaparlamentet i åtminstone en 
fjärdedel av medlemsstaterna och som inte 
omfattas av något av 
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och krav som offentliggjorts av 
Europaparlamentet vid 
ansökningsomgången för [partistödet].

uteslutningskriterierna i artikel [93] i 
budgetförordningen får ansöka om 
finansiering från Europeiska unionens 
allmänna budget i enlighet med de villkor 
och krav som offentliggjorts av 
Europaparlamentet vid 
ansökningsomgången för [partistödet].

Or. en

Ändringsförslag 37
Gerald Häfner

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När europeiska politiska partier och 
stiftelser lämnar in sina årsredovisningar 
till Europaparlamentet enligt artikel 19 
ska de även överlämna en förteckning över 
alla donatorer respektive donationer, med 
angivande av varje donations slag och 
värde. Denna punkt gäller även sådana 
bidrag från partimedlemmar som avses i 
punkterna 7 och 8.

2. När europeiska politiska partier och 
stiftelser lämnar in sina årsredovisningar 
till kommissionen enligt artikel 19 ska de 
även överlämna en förteckning över alla 
donatorer respektive donationer, med 
angivande av varje donations slag och 
värde. Denna punkt gäller även sådana 
bidrag från partimedlemmar som avses i 
punkterna 7 och 8.

Or. en

Ändringsförslag 38
Gerald Häfner

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Donationer till europeiska politiska 
partier och stiftelser som görs sex månader 
innan valen till Europaparlamentet ska 
varje vecka skriftligen anmälas till 
Europaparlamentet i enlighet med 
punkt 2.

3. Donationer till europeiska politiska 
partier och stiftelser som görs sex månader 
innan valen till Europaparlamentet ska 
varje vecka skriftligen anmälas till 
kommissionen i enlighet med punkt 2.
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Or. en

Ändringsförslag 39
Gerald Häfner

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Enskilda donationer till europeiska 
politiska partier och europeiska politiska 
stiftelser ska omedelbart skriftligen 
anmälas till Europaparlamentet i enlighet 
med punkt 2 om värdet överstiger 
12 000 euro.

4. Enskilda donationer till europeiska 
politiska partier och europeiska politiska 
stiftelser ska omedelbart skriftligen 
anmälas till kommissionen i enlighet med 
punkt 2 om värdet överstiger 12 000 euro.

Or. en

Ändringsförslag 40
Gerald Häfner

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 6 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– om detta inte är möjligt anmälas till 
Europaparlamentet. Utanordnaren ska 
fastställa fordran och godkänna 
inkasseringen i enlighet med artiklarna [71] 
och [72] i budgetförordningen. Medlen ska 
tas upp som allmänna inkomster i 
Europaparlamentets avdelning i budgeten.

– om detta inte är möjligt anmälas till 
kommissionen. Utanordnaren ska fastställa 
fordran och godkänna inkasseringen i 
enlighet med artiklarna [71] och [72] i 
budgetförordningen. Medlen ska tas upp 
som allmänna inkomster i 
Europaparlamentets avdelning i budgeten.

Or. en

Ändringsförslag 41
Gerald Häfner

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 3 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

De nationella myndigheterna och 
Europaparlamentet ska enas om de 
närmare formerna för informationsutbyte 
om de europeiska politiska partierna och 
stiftelserna.

De nationella myndigheterna och 
kommissionen ska enas om de närmare 
formerna för informationsutbyte om de 
europeiska politiska partierna och 
stiftelserna.

Or. en

Ändringsförslag 42
Gerald Häfner

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. I beslutet eller avtalet om [partistöd] 
eller bidrag ska det uttryckligen anges att 
Europaparlamentet och revisionsrätten har 
rätt att göra kontroller, både av handlingar 
och på platsen, av europeiska politiska 
partier som fått [partistöd] eller europeiska 
politiska stiftelser som fått bidrag från 
Europeiska unionens allmänna budget.

5. I beslutet eller avtalet om [partistöd] 
eller bidrag ska det uttryckligen anges att 
kommissionen och revisionsrätten har rätt 
att göra kontroller, både av handlingar och 
på platsen, av europeiska politiska partier 
som fått [partistöd] eller europeiska 
politiska stiftelser som fått bidrag från 
Europeiska unionens allmänna budget.

Or. en

Ändringsförslag 43
Gerald Häfner

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Allt tekniskt stöd från Europaparlamentet
till europeiska politiska partier ska lämnas 
enligt likabehandlingsprincipen. Det ska 
beviljas på villkor som inte är mindre 
förmånliga än villkoren för andra externa 
organisationer och sammanslutningar som 

Allt tekniskt stöd från kommissionen till 
europeiska politiska partier ska lämnas 
enligt likabehandlingsprincipen. Det ska 
beviljas på villkor som inte är mindre 
förmånliga än villkoren för andra externa 
organisationer och sammanslutningar som 
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kan beviljas liknande resurser och ska 
faktureras och betalas.

kan beviljas liknande resurser och ska 
faktureras och betalas.

Or. en

Ändringsförslag 44
Gerald Häfner

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Enligt artikel 24 ska Europaparlamentet
varje år, inom tre månader från det att 
budgetåret avslutats, offentliggöra en 
rapport med närmare uppgifter om det 
tekniska stöd som lämnats till de 
europeiska politiska partierna.

Enligt artikel 24 ska kommissionen varje 
år, inom tre månader från det att budgetåret 
avslutats, offentliggöra en rapport med 
närmare uppgifter om det tekniska stöd 
som lämnats till de europeiska politiska 
partierna.

Or. en

Ändringsförslag 45
Gerald Häfner

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om Europaparlamentet i enlighet med 
artikel 7.2 finner att ett europeiskt politiskt 
parti eller en europeisk politisk stiftelse har 
överträtt Europeiska unionens 
grundläggande värderingar eller genom en 
dom som vunnit laga kraft dömts för 
olaglig verksamhet som skadat Europeiska 
unionens ekonomiska intressen på det sätt 
som avses i artikel [93.1e] i 
budgetförordningen eller att ett europeiskt 
politiskt parti inte uppfyllt de minimikrav 
som ställs på interndemokrati enligt artikel 
4.2, så får partiet eller stiftelsen avföras ur 
registret, fråntas sin rättsliga ställning i 

1. Om kommissionen i enlighet med artikel 
7.2 finner att ett europeiskt politiskt parti 
eller en europeisk politisk stiftelse har 
överträtt Europeiska unionens 
grundläggande värderingar eller genom en 
dom som vunnit laga kraft dömts för 
olaglig verksamhet som skadat Europeiska 
unionens ekonomiska intressen på det sätt 
som avses i artikel [93.1e] i 
budgetförordningen eller att ett europeiskt 
politiskt parti inte uppfyllt de minimikrav 
som ställs på interndemokrati enligt artikel 
4.2, så får partiet eller stiftelsen avföras ur 
registret, fråntas sin rättsliga ställning i 
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enlighet med artikel 11, samtidigt som 
gällande beslut om EU-finansiering i 
enlighet med denna förordning återkallas 
och eventuella avtal om sådana 
finansiering sägs upp samt EU-medlen 
återkrävs, däribland outnyttjade EU-medel 
från tidigare år.

enlighet med artikel 11, samtidigt som 
gällande beslut om EU-finansiering i 
enlighet med denna förordning återkallas 
och eventuella avtal om sådana 
finansiering sägs upp samt EU-medlen 
återkrävs, däribland outnyttjade EU-medel 
från tidigare år.

Or. en

Ändringsförslag 46
Gerald Häfner

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Europaparlamentet får utkräva böter, 
enligt en skala som det självt fastställer, 
från europeiska politiska partier eller 
europeiska politiska stiftelser i följande 
fall:

2. Kommissionen ska utkräva böter, enligt 
en skala som den själv fastställer, från 
europeiska politiska partier eller 
europeiska politiska stiftelser i följande 
fall:

Or. en

Ändringsförslag 47
Gerald Häfner

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Om den anmälan som krävs enligt 
artikel 6.6 och 6.7 uteblir eller om 
Europaparlamentet finner att det 
europeiska politiska partiet eller den 
europeiska politiska stiftelsen uppsåtligen 
tillhandahållit oriktiga eller vilseledande 
uppgifter.

(b) Om den anmälan som krävs enligt 
artikel 6.6 och 6.7 uteblir eller om 
kommissionen finner att det europeiska 
politiska partiet eller den europeiska 
politiska stiftelsen uppsåtligen 
tillhandahållit oriktiga eller vilseledande 
uppgifter.

Or. en
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Ändringsförslag 48
Gerald Häfner

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Om man underlåter att till 
Europaparlamentet överlämna den 
förteckning över donatorer och deras 
donationer som avses i artikel 15.2 eller att 
anmäla donationer i enlighet med artikel 
15.3 och 15.4.

(d) Om man underlåter att till 
kommissionen överlämna den förteckning 
över donatorer och deras donationer som 
avses i artikel 15.2 eller att anmäla 
donationer i enlighet med artikel 15.3 och 
15.4.

Or. en

Ändringsförslag 49
Gerald Häfner

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Vid fastställandet av bötesbelopp i 
enlighet med punkt 2 ska 
Europaparlamentet ta hänsyn till 
överträdelsens allvar, varaktighet och i 
förekommande fall upprepning, den tid 
som förflutit, uppsåt eller försummelse 
samt eventuella åtgärder som vidtagits för 
att efterleva villkoren och kraven i denna 
förordning. Bötesbeloppen ska vara 
effektiva och avskräckande men får inte 
överstiga 10 procent av partiets eller 
stiftelsens årsbudget det år böterna utdelas.

3. Vid fastställandet av bötesbelopp i 
enlighet med punkt 2 ska kommissionen ta 
hänsyn till överträdelsens allvar, 
varaktighet och i förekommande fall 
upprepning, den tid som förflutit, uppsåt 
eller försummelse samt eventuella åtgärder 
som vidtagits för att efterleva villkoren och 
kraven i denna förordning. Bötesbeloppen 
ska vara effektiva och avskräckande men 
får inte överstiga 10 procent av partiets 
eller stiftelsens årsbudget det år böterna 
utdelas.

Or. en
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Ändringsförslag 50
Gerald Häfner

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om ett europeiskt politiskt parti eller en 
europeisk politisk stiftelse efter en sådan 
överträdelse som avses i punkt 2 a 
underlåter att vidta de åtgärder som 
Europaparlamentet begärt för att avhjälpa 
situationen, trots att de i enlighet med 
artikel 23 erbjudits möjlighet att göra detta, 
får de avföras ur registret, fråntas sin 
rättsliga ställning i enlighet med artikel 11, 
samtidigt som gällande beslut om 
EU-finansiering i enlighet med denna 
förordning återkallas och eventuella avtal 
om sådan finansiering sägs upp samt 
EU-medlen återkrävs, däribland 
outnyttjade EU-medel från tidigare år.

4. Om ett europeiskt politiskt parti eller en 
europeisk politisk stiftelse efter en sådan 
överträdelse som avses i punkt 2 a 
underlåter att vidta de åtgärder som 
kommissionen begärt för att avhjälpa 
situationen, trots att de i enlighet med 
artikel 23 erbjudits möjlighet att göra detta, 
får de avföras ur registret, fråntas sin 
rättsliga ställning i enlighet med artikel 11, 
samtidigt som gällande beslut om 
EU-finansiering i enlighet med denna 
förordning återkallas och eventuella avtal 
om sådan finansiering sägs upp samt 
EU-medlen återkrävs, däribland 
outnyttjade EU-medel från tidigare år.

Or. en

Ändringsförslag 51
Gerald Häfner

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Innan Europaparlamentet fattar något 
slutgiltigt beslut om sanktioner enligt 
artikel 22 ska de berörda europeiska 
politiska partierna eller europeiska 
politiska stiftelserna erbjudas möjlighet att 
lämna sina synpunkter och, om det är 
relevant och lämpligt, att vidta 
korrigerande åtgärder för att avhjälpa 
situationen inom rimlig tid.

1. Innan kommissionen fattar något 
slutgiltigt beslut om sanktioner enligt 
artikel 22 ska de berörda europeiska 
politiska partierna eller europeiska 
politiska stiftelserna erbjudas möjlighet att 
lämna sina synpunkter och, om det är 
relevant och lämpligt, att vidta 
korrigerande åtgärder för att avhjälpa 
situationen inom rimlig tid.

Or. en
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Ändringsförslag 52
Gerald Häfner

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om Europaparlamentet anser att det är 
nödvändigt får andra fysiska eller juridiska 
personer höras, även sådana klagande som 
avses i artikel 7.3.

2. Om kommissionen eller 
Europaparlamentet anser att det är 
nödvändigt får andra fysiska eller juridiska 
personer höras, även sådana klagande som 
avses i artikel 7.3.

Or. en

Ändringsförslag 53
Gerald Häfner

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Benämningar på och stadgar för alla 
registrerade europeiska politiska partier 
och europeiska politiska stiftelser, 
tillsammans med de handlingar som 
lämnats in vid ansökan om registrering i 
enlighet med artikel 6.3, senast fyra veckor 
efter det att Europaparlamentet antagit sitt 
beslut samt eventuella därpåföljande 
ändringar som anmälts till 
Europaparlamentet i enlighet med 
artikel 6.6 och 6.7.

(a) Benämningar på och stadgar för alla 
registrerade europeiska politiska partier 
och europeiska politiska stiftelser, 
tillsammans med de handlingar som 
lämnats in vid ansökan om registrering i 
enlighet med artikel 6.3, senast fyra veckor 
efter det att kommissionen antagit sitt 
beslut samt eventuella därpåföljande 
ändringar som anmälts till kommissionen i 
enlighet med artikel 6.6 och 6.7.

Or. en
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Ändringsförslag 54
Gerald Häfner

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) En förteckning över ansökningar som 
inte godkänts, tillsammans med de 
handlingar som lämnats in vid ansökan om 
registreringen i enlighet med artikel 6.3, 
samt skälen till avslaget, senast fyra veckor 
efter det att Europaparlamentet antagit sitt 
beslut.

(b) En förteckning över ansökningar som 
inte godkänts, tillsammans med de 
handlingar som lämnats in vid ansökan om 
registreringen i enlighet med artikel 6.3, 
samt skälen till avslaget, senast fyra veckor 
efter det att kommissionen antagit sitt 
beslut.

Or. en

Ändringsförslag 55
Gerald Häfner

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) Närmare upplysningar och skäl till 
slutgiltiga beslut som fattats av 
Europaparlamentet i enlighet med artikel 
22, vid behov även yttranden från 
kommittén bestående av oavhängiga 
personer enligt artikel 7.2, med vederbörlig 
hänsyn till bestämmelserna i förordning 
(EG) nr 45/2001.

(g) Närmare upplysningar och skäl till 
slutgiltiga beslut som fattats av 
kommissionen i enlighet med artikel 22, 
vid behov även yttranden från kommittén 
bestående av oavhängiga personer enligt 
artikel 7.2, med vederbörlig hänsyn till 
bestämmelserna i förordning (EG) nr 
45/2001.

Or. en

Ändringsförslag 56
Gerald Häfner

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1 – led j
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(j) Rapporten från Europaparlamentet om 
tillämpningen av denna förordning och den 
finansierade verksamhet som avses i 
artikel 27.

(j) Rapporten från kommissionen om 
tillämpningen av denna förordning och den 
finansierade verksamhet som avses i 
artikel 27.

Or. en

Ändringsförslag 57
Gerald Häfner

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Ur den medlemsförteckning för ett 
europeiskt politiskt parti som ska biläggas 
partiets stadgar i enlighet med artikel 4.2 
och uppdateras i enlighet med artikel 6.7 
ska Europaparlamentet offentliggöra det 
totala antalet medlemmar, de juridiska 
personer som är medlemmar samt namnen 
på de fysiska personer som uttryckligen 
lämnat sitt medgivande till detta.
Europeiska politiska partier ska 
rutinmässigt begära sådana medgivanden 
från alla fysiska personer som är 
medlemmar.

2. Ur den medlemsförteckning för ett 
europeiskt politiskt parti som ska biläggas 
partiets stadgar i enlighet med artikel 4.2 
och uppdateras i enlighet med artikel 6.7 
ska kommissionen offentliggöra det totala 
antalet medlemmar, de juridiska personer 
som är medlemmar samt namnen på de 
fysiska personer som uttryckligen lämnat 
sitt medgivande till detta. Europeiska 
politiska partier ska rutinmässigt begära 
sådana medgivanden från alla fysiska 
personer som är medlemmar.

Or. en

Ändringsförslag 58
Gerald Häfner

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Europeiska politiska partier och 
europeiska politiska stiftelser ska i ett 

3. Europeiska politiska partier och 
europeiska politiska stiftelser ska i ett 
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offentliggjort meddelande om skydd av 
personuppgifter lämna blivande 
medlemmar och donatorer de upplysningar 
som krävs enligt artikel 10 i direktiv 
95/46/EG och upplysa dem om att deras 
personuppgifter kan komma att 
offentliggöras och behandlas i samband 
med kontroll och revision som utförs av 
Europaparlamentet, OLAF, 
revisionsrätten, behöriga nationella 
myndigheter och externa organ eller 
experter som utsetts av dessa. I enlighet 
med artikel 11 i förordning (EG) nr 
45/2001 ska Europaparlamentet lämna 
samma upplysningar vid den 
ansökningsomgång för [partistöd] eller 
bidrag som avses i artikel 13.1.

offentliggjort meddelande om skydd av 
personuppgifter lämna blivande 
medlemmar och donatorer de upplysningar 
som krävs enligt artikel 10 i direktiv 
95/46/EG och upplysa dem om att deras 
personuppgifter kan komma att 
offentliggöras och behandlas i samband 
med kontroll och revision som utförs av 
kommissionen, Olaf, revisionsrätten, 
behöriga nationella myndigheter och 
externa organ eller experter som utsetts av 
dessa. I enlighet med artikel 11 i 
förordning (EG) nr 45/2001 ska 
Europaparlamentet lämna samma 
upplysningar vid den ansökningsomgång 
för [partistöd] eller bidrag som avses i 
artikel 13.1.

Or. en

Ändringsförslag 59
Gerald Häfner

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När personuppgifter behandlas enligt 
denna förordning ska Europaparlamentet 
och den kommitté som avses i artikel 7.2 
följa förordning (EG) nr 45/2001. När de 
behandlar personuppgifter ska de anses 
utgöra sådana registeransvariga som avses i 
artikel 2 d i förordning (EG) nr 45/2001.

1. När personuppgifter behandlas enligt 
denna förordning ska Europaparlamentet, 
kommissionen och den kommitté som 
avses i artikel 7.2 följa förordning (EG) nr 
45/2001. När de behandlar personuppgifter 
ska de anses utgöra sådana 
registeransvariga som avses i artikel 2 d i 
förordning (EG) nr 45/2001.

Or. en

Ändringsförslag 60
Gerald Häfner

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 3



PE502.095v01-00 30/34 AM\922672SV.doc

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Europaparlamentet och den kommitté 
som avses i artikel 7.2 ska se till att 
personuppgifter som samlats in i enlighet 
med den här förordningen inte används för 
några andra syften än att säkerställa att 
finansieringen av de europeiska politiska 
partierna och stiftelserna skett på ett 
lagligt, riktigt och öppet sätt samt för att 
kontrollera partitillhörigheten i de 
europeiska politiska partierna.
Personuppgifterna ska utplånas senast 24 
månader efter det att de relevanta delarna 
offentliggjorts i enlighet med artikel 24.

3. Europaparlamentet, kommissionen och 
den kommitté som avses i artikel 7.2 ska se 
till att personuppgifter som samlats in i 
enlighet med den här förordningen inte 
används för några andra syften än att 
säkerställa att finansieringen av de 
europeiska politiska partierna och 
stiftelserna skett på ett lagligt, riktigt och 
öppet sätt samt för att kontrollera 
partitillhörigheten i de europeiska politiska 
partierna. Personuppgifterna ska utplånas 
senast 24 månader efter det att de relevanta 
delarna offentliggjorts i enlighet med 
artikel 24.

Or. en

Ändringsförslag 61
Gerald Häfner

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Behöriga nationella myndigheter och 
oberoende organ eller experter som är 
behöriga att utföra revision av 
räkenskaperna får endast använda 
personuppgifter för att kontrollera 
finansieringen av europeiska politiska 
partier och europeiska politiska stiftelser.
Personuppgifterna ska förstöras i enlighet 
med gällande nationell lagstiftning sedan 
de överlämnats till Europaparlamentet i 
enlighet med artikel 20.3.

4. Behöriga nationella myndigheter och 
oberoende organ eller experter som är 
behöriga att utföra revision av 
räkenskaperna får endast använda 
personuppgifter för att kontrollera 
finansieringen av europeiska politiska 
partier och europeiska politiska stiftelser.
Personuppgifterna ska förstöras i enlighet 
med gällande nationell lagstiftning sedan 
de överlämnats till kommissionen i 
enlighet med artikel 20.3.

Or. en
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Ändringsförslag 62
Gerald Häfner

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Europeiska datatillsynsmannen ska ha 
ansvaret för övervakningen och för att se 
till att Europaparlamentet och den 
kommitté som avses i artikel 7.2 
respekterar och värnar om fysiska 
personers grundläggande fri- och 
rättigheter när personuppgifter behandlas i 
enlighet med den här förordningen. Utan 
att det påverkar möjligheten att föra talan 
inför domstol får alla registrerade personer 
framföra klagomål till Europeiska 
datatillsynsmannen om de anser att deras 
rätt till skydd av personuppgifter har 
kränkts när Europaparlamentet eller 
kommittén behandlat deras 
personuppgifter.

7. Europeiska datatillsynsmannen ska ha 
ansvaret för övervakningen och för att se 
till att Europaparlamentet, Europeiska 
kommissionen och den kommitté som 
avses i artikel 7.2 respekterar och värnar 
om fysiska personers grundläggande fri-
och rättigheter när personuppgifter 
behandlas i enlighet med den här 
förordningen. Utan att det påverkar 
möjligheten att föra talan inför domstol får 
alla registrerade personer framföra 
klagomål till Europeiska 
datatillsynsmannen om de anser att deras 
rätt till skydd av personuppgifter har 
kränkts när Europaparlamentet, 
Europeiska kommissionen eller 
kommittén behandlat deras 
personuppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 63
Dimitar Stoyanov

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Europaparlamentet ska se till att alla
beslut om registrering av stadgar, om 
finansiering och om sanktioner på begäran 
kan omprövas.

1. Europaparlamentet får, baserat på 
klagomål från personer som har ett 
berättigat intresse av att bestrida ett fattat 
beslut, ompröva sina beslut om 
registrering av stadgar, om finansiering och 
om sanktioner.

Or. bg
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Motivering

Förordningen innehåller bestämmelser om förvaltningsrelaterad och juridisk omprövning av 
Europaparlamentets beslut om registrering av stadgar, om finansiering och om sanktioner på 
begäran av personer som skickar in ansökningar om registrering eller av europeiska politiska 
partier eller europeiska politiska stiftelser som redan registrerats. Inom ramen för det 
förvaltningsrelaterade omprövningsförfarandet är Europaparlamentet juridiskt behörigt att 
ompröva sina beslut om en sådan omprövning har begärts av personer som har ett berättigat 
intresse och som har skickat in klagomål.

Ändringsförslag 64
Gerald Häfner

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Europaparlamentet ska se till att alla 
beslut om registrering av stadgar, om 
finansiering och om sanktioner på begäran 
kan omprövas.

1. Kommissionen ska se till att alla beslut 
om registrering av stadgar, om finansiering 
och om sanktioner på begäran kan 
omprövas.

Or. en

Ändringsförslag 65
Dimitar Stoyanov

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Begäran om omprövning ska inte ha 
uppskjutande verkan. Europaparlamentet 
får dock, om det anser att 
omständigheterna så kräver, skjuta upp 
tillämpningen av sina beslut.

2. Framförande av klagomål ska inte ha 
uppskjutande verkan. Europaparlamentet 
får, om det i sin bedömning anser att 
omständigheterna så kräver, skjuta upp 
tillämpningen av sina beslut. Om 
Europaparlamentet avslår ett klagomål 
ska det vara skyldigt att hänskjuta det för 
granskning till Europeiska unionens 
domstol som det behöriga organet.

Or. bg
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Motivering

Förordningen innehåller bestämmelser om förvaltningsrelaterad och juridisk omprövning av 
Europaparlamentets beslut om registrering av stadgar, om finansiering och om sanktioner på 
begäran av personer som skickar in ansökningar om registrering eller av europeiska politiska 
partier eller europeiska politiska stiftelser som redan registrerats. Om Europaparlamentet 
nekar att låta ett beslut bli föremål för en omprövning som skulle gynna personer som har ett 
berättigat intresse och som har skickat in klagomål, är det rätt att det bör hänskjuta deras 
klagomål för vidare behandling inom ramen för rättsförfarandet. Genom att införa denna nya 
skyldighet för Europaparlamentet kommer de klagandes rättigheter och rättsliga intressen att 
skyddas bättre.

Ändringsförslag 66
Gerald Häfner

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Begäran om omprövning ska inte ha 
uppskjutande verkan. Europaparlamentet
får dock, om det anser att 
omständigheterna så kräver, skjuta upp 
tillämpningen av sina beslut.

2. Begäran om omprövning ska inte ha 
uppskjutande verkan. Kommissionen får 
dock, om det anser att omständigheterna så 
kräver, skjuta upp tillämpningen av sina 
beslut.

Or. en

Ändringsförslag 67
Dimitar Stoyanov

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Beslut som fattats i enlighet med denna 
förordning får överklagas till Europeiska 
unionens domstol i enlighet med relevanta 
bestämmelser i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt.

3. Beslut som fattats i enlighet med denna 
förordning får överklagas till Europeiska 
unionens domstol i enlighet med relevanta 
bestämmelser i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt. De beslut som 
avses i artikel 26.1 kan också bestridas 
enbart genom överklagande.
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Or. bg

Motivering

Förordningen innehåller bestämmelser om förvaltningsrelaterad och juridisk omprövning av 
Europaparlamentets beslut om registrering av stadgar, om finansiering och om sanktioner på 
begäran av personer som skickar in ansökningar om registrering eller av europeiska politiska 
partier eller europeiska politiska stiftelser som redan registrerats. För att skydda 
rättigheterna och de rättsliga intressena för personer som har ett berättigat intresse av att 
bestrida ett beslut från Europaparlamentet måste det i förordningen anges uttryckligen att ett 
förvaltningsrelaterat överklagande inte får utgöra hinder för direkt framförande av en 
begäran vid domstolen.

Ändringsförslag 68
Gerald Häfner

Förslag till förordning
Artikel 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Europaparlamentet ska anta ett beslut om 
tillämpningsföreskrifter till denna 
förordning, däribland upprättandet av 
registret.

Kommissionen ska anta en 
genomförandeförordning om 
tillämpningsföreskrifter till denna 
förordning, däribland upprättandet av 
registret.

Or. en


